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Pessoas cuja dieta consiste principalmen-
te de cereais, raízes, tubérculos e legumes, 
podem comer o suficiente para satisfazer a 
sua fome, mas devido a sua limitada inges-
tão de alimentos ricos em micronutrientes 
(como carne, peixe, frango, ovos, laticínios, 
frutas e legumes) podem desenvolver defi-
ciências de vitaminas, minerais e proteínas 
que usam energia ineficientemente. Essa 
carência de micronutrientes, conhecida 
como “fome oculta”, pois muitas vezes não 
é clinicamente evidente, é um problema de 
saúde pública e um dos principais obstácu-
los ao desenvolvimento sócio-econômico 
no mundo.

A fome oculta pode ser evitada ou eli-
minada consumindo uma dieta equilibrada 
(diversidade) ou alimentos fortificados, ou 
na falta deste, através de suplementação de 

vitaminas e minerais. Para mudar os hábitos 
alimentares podem ser necessárias medidas 
para a educação nutricional, como de saúde 
pública e segurança alimentar.

A fortificação de alimentos básicos pode 
trazer uma contribuição significativa para 
a redução da carência de micronutrientes. 
É uma forma socialmente aceitável e eficaz 
em termos de custos, para atingir grandes 
populações em risco, também não requer 
mudanças nos hábitos alimentares, uti-
lizando canais de distribuição existentes 
para a indústria de alimentos e sistemas 
de comercialização local e pode produzir 
benefícios nutricionais rapidamente.

O combate à fome oculta não é de hoje. 
A fortificação de farinhas com as vitaminas 
do complexo B tem sido aplicada com su-
cesso em países industrializados desde os 

Combate à fome 
oCulta na  

amériCa latina

ADItIvoS &  
IngrEDIEntES  

nA InDÚStrIA DE 
vItAmInAS E mInErAIS
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o espectro dos aditivos e ingredientes utilizados no setor de vitaminas 
e minerais é bastante amplo. neste Caderno especial, é apresentada uma 
coletânea de technical papers redigidos pelo departamento competente 
de algumas grandes empresas atuando neste ramo específico.  alguns 
deles são mais técnicos, enquanto outros têm um discreto toque 
promocional.  aditivos & ingredientes não interferiu no conteúdo nem na 
redação dos artigos, somente tentou dar uma apresentação gráfica mais 
amigável. o leitor poderá também observar que, fiéis aos nossos princípios, 
a publicação destas matérias não foi vinculada à publicação de anúncios.
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anos 1940. Suíça e EUA introduziram 
a iodização do sal no início dos anos 
20, muitos países agora adicionam 
vitamina A e D ao leite e margarina.

ALgunS nÚmEroS 
munDIAIS 

Cada dia que passa nos surpre-
ende fatos e números sobre a fome 
oculta: 
•	2 milhões de crianças podem mor-

rer desnecessariamente a cada ano 
por falta de vitamina A, zinco e 
outros nutrientes.

•	18 milhões de bebês nascem com 
algum distúrbio mental a cada ano, 
devido à deficiência de iodo.

•	A deficiência de ferro prejudica a 
saúde e energia de 40% das mulhe-
res no mundo em desenvolvimento. 
A anemia grave mata mais de 50 
mil mulheres por ano durante o 
parto.

•	A carência de micronutrientes 
pode chegar a reduzir o PIB de um 
país em 2% a 3%;

•	As deficiências de vitaminas e 
minerais são responsáveis por 
aproximadamente 7,3% das doen-
ças globais.

•	As deficiências de ferro, vitamina 
A e zinco estão no ranking das 10 
principais causas de morte por 
doenças em países em desenvol-
vimento.

•	A carência de iodo é a maior causa 
individual do mundo de retardo 
mental e danos cerebrais - redu-
zindo a capacidade intelectual por 
10% a 15%.

PIonEIrA DA 
fortIfICAção

Como pioneira da fortificação 
de alimentos básicos nos países em 
desenvolvimento, a América Latina 
tem feito grandes progressos na 
prevenção e eliminação da fome 
oculta. A fortificação da farinha 
de trigo com ferro e vitaminas do 
complexo B é comum na região, en-
quanto a fortificação do açúcar com 
vitamina A é obrigatório em todos 
os países da América Central e está 
sendo considerada em muitos outros  

Em 1993, a Venezuela começou 
a fortificação de farinha de milho 
pré-cozida e farinha de trigo, estes 
dois cereais cobrem 45% da ingestão 
calórica da população objetivo. Esta 
medida melhorou significativamente 
a adequação de micronutrientes da 
população venezuelana (veja Figura 
2) e diminuiu a prevalência de de-
ficiência de ferro e anemia entre as 
crianças pobres da cidade de Caracas 
(veja Figura 3).

Na década de 1990, a América 
Central revisou a lei de forti-
ficação de farinha de trigo, in-
cluindo ácido fólico e vitaminas 
B1 e B2, niacina e ferro, e tam-
bém alterando a fonte de ferro 
de ferro reduzido para fumarato 
ferroso. Posteriormente, um 
padrão regional centroameri-
cano foi estabelecido em 2002. 
Colômbia, Bolívia e Equador 
começaram a fortificação de fa-
rinha de trigo com as vitaminas 
B1 e B2, niacina, ácido fólico e 
ferro em 1996. Em 2010, após 

muitos anos de um “acordo de 
cavalheiros” de sucesso entre o 
governo e a indústria, o México 
finalmente introduziu a fortifi-
cação obrigatória das farinhas 
de trigo e milho.

LíDErES nA 
fortIfICAção  
Do AçÚCAr E  
Do Arroz

Costa Rica e Guatemala 
começaram a fortificar açú-
car com vitamina A em 1974, 
devido à comprovação da defi-
ciência desta vitamina através 
de estudos de consumo ali-
mentar e testes bioquímicos; 
o açúcar era o único alimento 
básico consumidor por todos 
os grupos alvo nestes países 
em questão. No período de 
dois anos, a prevalência da de-
ficiência, com base nos níveis 
de retinol plasmático (me-
nos a10mg/100ml) em 
crianças da Guatemala, 
já reduziu de 3,3% para 
valores abaixo de 0,2% 
(veja Figura 4).

As mães que amamen-
tam que consumiram 
açúcar fortificado passa-
ram, através de seu leite, 
a quantidade adequada 
da vitamina para seus 
lactantes. Uma outra des-
coberta surpreendente 
após a fortificação do 
açúcar com vitamina A 
foi a melhora nutricional 
do ferro (veja Figura 5). 
Atualmente, é ampla-
mente constatado que o 
ferro não pode ser absor-
vido, transportado e me-
tabolizado otimamente 
se há uma deficiência de 
vitamina A e de outras 
vitaminas.

A Costa Rica foi o 
primeiro país do mundo 
a regulamentar por lei 
um programa nacional 
de fortificação de arroz. 

países. Atualmente, 
cada país da região 
tem fortificado pelo 
menos um alimento 
básico que é consu-
mido amplamente, 
além do sal já fortifi-
cado (veja tabela na 
página 62).

O Chile já forti-
ficava, em 1951, a 
farinha de trigo com 
as vitaminas B1 e B2, 
niacina e o mineral 
ferro. A baixa pre-
valência de anemia 
no país em 2001 
(crianças e adoles-
centes: 1%; adoles-
centes grávidas no 
primeiro trimestre: 
2%; mulheres em 
idade fértil: 10%) foi 
atribuída em parte 
a esta iniciativa. En-
tretanto, as crian-
ças menores de dois 
anos, cujo consumo 
de farinha de trigo 
é insignificante, não 
se beneficiaram até 1999, quando ini-
ciou um programa de suplementação 
alimentar com base na fortificação 
do leite. Após a implementação da 
fortificação de farinhas com ácido 
fólico em 2000, o Chile também tem 
apresentado uma redução acentuada 
na incidência de defeitos do tubo 
neural (NTDs, de acordo com sua 
sigla em Inglês), e riscos vitais (veja 
Figura 1), além de uma redução nos 
níveis de homocisteína no sangue, 
que é um marcador de doenças car-
diovasculares.

Desde 2006, exige que as vitaminas 
E, B1 e B2, ácido fólico, niacina, zinco 
e selênio são adicionados ao arroz.

O Panamá seguiu este exemplo e 
o congresso aprovou uma lei reque-
rendo fundos oficiais para iniciar 
o programa em 2009. Equador e a 
República Dominicana estão imple-
mentando ou considerando a possibi-
lidade de introduzir vários programas 
de fortificação.

ABErturA PArA 
novAS ABorDAgEnS

Reconhecendo que a alimentação 
complementar pode ser um excelen-
te veículo para os micronutrientes, a 
América Latina tem implementado 
um sistema amplo de alimentação 
complementar nas últimas duas 
décadas. No programa de merenda 
escolar no Peru, que começou em 
1993, as crianças recebem diaria-
mente 100 g de biscoitos fortifica-
dos com vitaminas B1, B2 e niacina, 
ferro e 250 mL de substituto de leite  

FIGURA 2 - A AdeqUAção de nUtRIentes 
de bAIxo vAloR sócIo-económIco 
dA popUlAção venezUelAnA FoI 
sIGnIFIcAtIvAmente mAIoR Após A 
FoRtIFIcAção de FARInhA de mIlho  
pRé-cozIdA e FARInhA de tRIGo.

FIGURA 1 - A pRevAlÊncIA de deFeItos  
do tUbo neURAl cAIU 40% no chIle  
Após A FoRtIFIcAção de FARInhAs com 
ÁcIdo FólIco

FIGURA 3 - A FARInhA de tRIGo e de 
mIlho FoRtIcAdAs bAIxoU pelA metAde 
A deFIcIÊncIA de FeRRo e AnemIA em 307 
cRIAnçAs de GRUpos sócIo-econÔmIcos 
bAIxos em

FIGURA 4 - A FoRtIFIcAção de AçÚcAR 
bAIxoU A pRevAlÊncIA dos nÍveIs de 
RetInol em  <20mcG/dl em cRIAnçAs  
pRé-escolARes

FIGURA 5 - A FoRtIFIcAção de AçÚcAR com 
vItAmInA A melhoRoU o estAdo de FeRRo 
em cRIAnçAs pRé-escolARes nA GUAtemAlA
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ESPECIAL BEBIDAS

Programas de fortificação na américa Latina

País alimento Básico fortificado* micronutrientes agregados

Argentina O Farinha de Trigo B1, B2, ácido fólico, niacina, ferro

Bolívia O Farinha de Trigo B1, B2, ácido fólico, niacina, ferro

Brasil
O Farinha de Trigo ácido fólico, ferro

O Farinha de Milho ácido fólico, ferro

Chile
O Farinha de Trigo B1, B2, ácido fólico, niacina, ferro

O Margarina A

Colombia
O Farinha de Trigo B1, B2, ácido fólico, niacina, ferro

O Margarina A

Costa Rica

O Farinha de Trigo B1, B2, ácido fólico, niacina, ferro

O Farinha de Milho B1, B2, ácido fólico, niacina, ferro

O Açúcar A

O Arroz E, B1, B2, ácido fólico, niacina, zinco, selênio

O Leite A, ferro, ácido fólico

Cuba O Farinha de Trigo B1, B2, B6, ácido fólico, niacina, ferro

República Dominicana O Farinha de Trigo B1, B2, ácido fólico, niacina, ferro

Equador
O Farinha de Trigo B1, B2, ácido fólico, niacina, ferro

O Margarina A

El Salvador

O Farinha de Trigo B1, B2, ácido fólico, niacina, ferro

O Farinha de Milho B1, B2, ácido fólico, niacina, ferro

O Açúcar A

V Margarina A

Guatemala

O Farinha de Trigo B1, B2, ácido fólico, niacina, ferro

P Farinha de Milho B1, B2, ácido fólico, niacina, ferro

O Açúcar A

Honduras
O Farinha de Trigo B1, B2, ácido fólico, niacina, ferro

O Açúcar B1, B2, ácido fólico, niacina, ferro

México

O Farinha de Trigo B1, B2, ácido fólico, niacina, ferro

O Farinha de Milho B1, B2, ácido fólico, niacina, ferro

O Leite A, D

Nicarágua

O Farinha de Trigo B1, B2, ácido fólico, niacina, ferro

Farinha de Milho B1, B2, ácido fólico, niacina, ferro

O Açúcar A

Panamá

O Farinha de Trigo B1, B2, ácido fólico, niacina, ferro

V Farinha de Milho B1, B2, ácido fólico, niacina, ferro

O Arroz B1, B6, B12, ácido fólico, niacina, zinco, ferro

Paraguai O Farinha de Trigo B1, B2, ácido fólico, niacina, ferro

Peru O Farinha de Trigo B1, B2, ácido fólico, niacina, ferro

Uruguai O Farinha de Trigo ácido fólico, ferro

Venezuela

O Farinha de Trigo B1, B2, niacina, ferro

O Farinha de Milho precozida A, B1, B2, niacina, ferro

O Leite em pó A, D

O= obrigatório; V= voluntário; P= pendente

enriquecido com vitaminas A, C, 
B1, B2, B12, niacina e ácido fólico 
e minerais ferro, zinco e iodo. Em 
Huancayo, uma das regiões abran-
gidas pelo programa, a prevalência 
de anemia (definida pelo nível de he-
moglobina abaixo de 13g/dl, devido 
à altitude: mais de 3.000 m acima do 
nível do mar) diminuiu de 68% para 
18% em seis meses (veja Figura 6).

DSM Produtos Nutricionais  
Brasil Ltda.

Av. Eng. Billings, 1729 - Prédio B 
05321-900 - São Paulo, SP

Tel.: (11) 3719-8257
Fax: (11) 3719-4985

www.dsmnutritionalproducts.com

Outra iniciativa pioneira na defe-
sa da carência de micronutrientes, 
com programas inovadores de im-
pacto na saúde pública, é o progra-
ma Purita Mama introduzido no Chi-
le em 2008. Neste programa, o ácido 
docosahexaenóico (DHA, um ácido 
graxo poliinsaturado de cadeia longa 
importante para o desenvolvimento 
visual e cognitivo das crianças) é 
adicionado à bebida láctea fornecida 
gratuitamente a mais de 100.000 
gestantes e lactantes. O produto 
já está mostrando um impacto nas 
crianças das mães que estão parti-
cipando deste programa: maiores 
níveis de DHA no leite materno, 
redução de 74% na prevalência de 
nascimentos prematuros e aumento 
do desenvolvimento psicomotor em 
quatro meses de idade.

fortifiCaÇÃo - 
aCerte Com o uSo 

De Pré-miSturaS 
PerSonaliZaDaS De 

nutrienteS
Na medida em que mais pessoas em todo 

o mundo continuam a se educar a respeito 
dos benefícios de longo prazo que uma dieta 
saudável proporciona, a oportunidade para 
que os fabricantes desenvolvam produtos 
fortificados saudáveis aumenta dramatica-
mente. Seja uma bebida ou um alimento, 
o estilo de vida dinâmico do consumidor 
atual, infelizmente, não deixa muito tempo 

para uma dieta correta-
mente balanceada, que 

incorpore as por-
ções necessárias 

de vegetais, frutas, 
carnes, laticínios e 

grãos.
É  a í 

q u e  a 
fort i f i -
c a ç ã o 
d e s e m -

penha um 
papel vital, 

ao permitir o 
consumo de uma 

ampla gama de nu-
trientes que, normal-

mente, seriam obtidos 
a partir de cada grupo 

alimentar. Com a tecnologia dis-
ponível atualmente, vários tipos 
de alimentos e bebidas podem ser 
fortificados. A chave é desenvolver 

uma pré-mistura de nutrientes que 
não afete negativamente as expec-

tativas do consumidor quanto a sabor, 

textura e aparência.
Técnicas de mistura, teste e proces-

samento podem fazer a diferença entre 
produzir uma pré-mistura de nutrientes 
confiável, de alta qualidade, homogênea e 
estável, e uma mistura de qualidade inferior, 
que possa impactar a confiança do consumi-
dor, criar potenciais problemas regulatórios 
ou recall. O assunto envolve o tamanho de 
partículas, os equipamentos de mistura 
usados e o tipo dos ingredientes, além de 
considerações de processamento, como as 
potenciais interações entre ingredientes. 

O desafio de misturar ingredientes com 
diferentes tamanhos de partículas é que 
essas diferenças e a densidade das partículas 
podem levar à segregação. Por isso, nutrien-
tes de menor quantidade devem ser diluídos 
em outro portador para que dois materiais 
diferentes possam misturar-se bem, propor-
cionando um produto homogêneo.

Nas indústrias de alimentos funcionais, 
a combinação de produtos é norma e os 
nutrientes mais comuns são vitaminas, 
minerais, aminoácidos, nucleotídeos e ou-
tros ingredientes funcionais oferecidos em 
porções únicas de produtos em pó - com-
primidos ou cápsulas. A formulação média 
de pré-misturas contém, ao menos, de 10 a 
14 nutrientes ativos e de 3 a 6 ingredientes 
funcionais e aditivos. Algumas formulações 
podem conter mais de 50 nutrientes ativos 
e aditivos.

Para compreender os desafios relacio-
nados à produção de uma mistura homogê- 
nea, corretamente proporcionada, destes 

FIGURA 6 - pRoGRAmA escolAR 
de deJeJUm em hUAncAYo, peRU, 
dImInUIU A pRevAlÊncIA de AnemIA
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ESPECIAL BEBIDAS

ingredientes ativos, imagine tentar criar 
uma mistura uniforme com uma colher de 
açúcar granulado, três colheres de farinha e 
cinco colheres de arroz e, então, adicionar a 
essa mistura meia colher de sal e um quar-
to de colher de corante. Presumindo 
sucesso na combinação desses ingre-
dientes numa mistura homogênea, 
o próximo desafio é comprimir 
pequenas partes da mistura 
em porções de um produto 
alimentício. Cada porção deve 
conter os mesmos ingredien-
tes, na mesma proporção da 
mistura. De fato, fazer uma 
mistura uniforme é um dos 
passos mais críticos e com-
plicados na manufatura de 
pré-misturas que contenham 
vários nutrientes. Embora 
existam muitas razões possí-
veis para estas deficiências, a 
mistura inadequada é, frequen-
temente, a fonte de variações ou 
mesmo ausência de nutrientes nas 
porções dos alimentos e bebidas.

tEnDênCIAS 
EmErgEntES Em 
nutrIEntES

Superfrutas, tais como açaí, gogi, man-
gostão, noni, romã, sea-buckthorn dragon, 
groselha indiana e yumberry, e seus bene-
fícios para a saúde continuam a ganhar 
interesse como ingredientes que visam 
contribuir em certas condições de saúde, 
além de atender ao interesse por sabores 
exóticos. Embora estudos clínicos nesta 
categoria estejam apenas começando, estas 
frutas e seus declarados benefícios, que vão 
de promover a saúde do coração ao combate 
ao envelhecimento e reforço da imunidade, 
tem sido culturalmente mantidas pelos 
vários grupos cujas dietas incluem estas 
frutas exóticas.

Além das superfrutas, outros ingredien-
tes nos quais se deve ter atenção são:

•	 Ômega 3 de linhaça, microalgas, peixes.
•	 GABA (ácido gama aminobútirico), 

como antiestressantes e para funções 
cognitivas.

•	 Amido resistente, para saciedade, quei-
ma de gordura e sensibilidade à insulina.

•	 Frutas simples, tais como cerejas, como 

fonte de melatonina, e uvas pelos seus 
compostos polifenóis para proteção car-
diovasculares e contra o colesterol.

•	 Botânicos, tais como o hibisco, para o 
combate à hipertensão, ruibarbo por suas 
aplicações anti-ansiedade e, a arônia para 
o controle do diabetes.

•	 Probióticos, para saúde intestinal e para 
o sistema imunológico.

Utilizar qualquer dos ingredientes men-
cionados acima numa pré-mistura requer 
que o formulador do produto leve em consi-
deração vários fatores durante o estágio de 
desenvolvimento do produto, além de aspec-
tos regulatórios. Os desafios associados à 
formulação de pré-misturas que incorporam 
diversos ingredientes incluem a categoria 
do produto final, incluindo sabor, aroma e 
cor desejados, além de solubilidade, bio-
disponibilidade, pH, segurança/toxicidade, 
interações entre os diversos ingredientes e 
estabilidade dos ingredientes.

Há fatores que podem afetar a estabili-
dade, como temperatura, pH, oxigênio, luz 

Fortitech South America Industrial e 
Comercial Ltda.

Rodovia Santos Dumont  
 SP 075, km 68, s/nº

13053-050 - Campinas, SP
Tel.: (19) 3765-8900
Fax: (19) 3765-1022
www.fortitech.com

e umidade, para mencionar alguns. E um 
exemplo de uma interação em potencial é 
a formulação de um produto que contenha 
tiamina, assim como superfrutas e seu pos-
sível conteúdo de dióxido de enxofre.

A tiamina desempenha um papel 
importante ajudando o corpo a meta-
bolizar carboidratos e gorduras a fim de 
produzir energia e, ajudando a manter 
o bom funcionamento do coração e dos 
sistemas nervoso e digestivo. Combinar 
este nutriente com uma superfruta pode 
possivelmente resultar numa degradação 
imediata da tiamina devido ao dióxido 
de enxofre presente na fruta. O nível de 
dióxido de enxofre deve ser determinado 
anteriormente à fortificação e, doses ex-
tras de nutrientes devem ser adicionadas 
para compensar as perdas.

Entre os muitos fatores que podem 
contribuir para minimizar as interações, 
incluem-se separar vitaminas e minerais 
em duas pré-misturas individuais, ou en-
capsular determinadas vitaminas ou mine-
rais, ou ainda utilizar uma forma particular 
de um ingrediente específico (por exemplo, 
uma forma do iodo pode ser o iodeto de po-
tássio; já o magnésio pode estar na forma 
de fosfato de magnésio; o zinco pode ser 
óxido de zinco, o cobre pode ser gluconato 
de cobre e o cálcio pode, possivelmente, 
ser fosfato de tricálcio, dependendo de 
outros ingredientes que sejam usados na 
pré-mistura).

A maioria dos especialistas em formu-
lação concorda que não há ciência para a 
mistura de pós e de que esta mistura será 

adequada para qualquer tipo de produto. 
Entretanto, misturar pós é muito 

diferente de 
misturar 

líquidos. Embora a sobremistura seja quase 
impossível, misturas de pós podem “desmis-
turar”, observando partículas segregadas.

Há dois processos comuns empregados 
na indústria de suplementos para conseguir 
um produto homogêneo: mistura a seco 
ou granulação úmida. A mistura a seco é 
o método mais comum para fabricar pré- 
misturas. Propriedades físicas dos pós é um 
aspecto crítico da mistura a seco. Antes que 
a mistura comece, considere as proprie-
dades dos ingredientes em pó, incluindo 
fluidez, tamanho de partículas, forma e 
densidade.

A incorporação de pré-misturas de 
nutrientes na fortificação de alimentos é 
um passo essencial que fabricantes perma- 
neçam competitivos no mercado atual. 
Saúde e bem-estar na mente do consumidor 
irão determinar fortemente o que será colo-
cado no carrinho de compras durante uma 
visita ao supermercado. Águas fortificadas, 
barras para substituição de refeições, bebi-
das funcionais, biscoitos fortificados, assim 
como alimentos orgânicos, continuarão a 
crescer em popularidade. 

Para introduzir com sucesso novos pro-
dutos no mercado, os fabricantes precisam 
estabelecer uma fundação sólida no início 
do processo de desenvolvimento. A fundação 
deve incluir parceria com um formulador 
de pré-misturas nutricionais experiente 
para minimizar os desafios associados em 
trazer produtos ao mercado e para garantir 
um produto que cumpra suas declarações 
de rótulo e proporcione a fidelização do 
consumidor, além de proteger o valor e 
relevância da marca.

* Ram Chaudhari, Ph.D., FACN, CNS, é  
Vice-Presidente Executivo Sênior e  Diretor Técnico 
para Assuntos Científicos da Fortitech.
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IntroDução
Nos últimos anos, os consumido-

res têm se mostrado cada vez mais 
antenados às características dos 
produtos que desejam consumir. 
Conceitos como segurança alimen-
tar, rotulagem de alimentos, aditivos, 
alergênicos, diet e light, entre outros, 
já fazem parte da análise de compra 
realizada pelo consumidor das mais 
diversas classes sociais. Temas como 
redução de gordura, sódio e açúcar 
passam a preocupar parte considerá-
vel da população, bem como a busca 
por alimentos com propriedades 
funcionais e que tragam de fato be-
nefícios à saúde.

Segundo pesquisa realizada pela 
Mintel em Janeiro de 2011, 78% da 
população no Reino Unido tem pre-
ferência por produtos mais frescos, 
com menor teor de aditivos quími-
cos, e aceitam pagar mais por isso. 
O simples exemplo do Reino Unido 
aponta, na verdade, uma tendência 
comportamental do consumidor de 
alimentos no mundo todo.

A Food Product Design, revista 
norte-americana que compila infor-
mações diversas sobre a indústria 
alimentícia mundial, publicou, em 
outubro de 2010, um estudo sobre 
comportamento e posicionamento 
do consumidor para 2011 e anos 
subseqüentes. Segundo resultados 

fortifiCaÇÃo 
De alimentoS e 

bebiDaS: Combate 
àS DefiCiÊnCiaS 
nutriCionaiS

do estudo, o consumidor espera que 
as empresas possam proporcionar ex-
periências através de seus produtos, 
ofertando também conhecimento 
sobre eles. O foco no combate à 
obesidade, no mercado feminino e 
conceitos como longevidade, vita-
lidade e energia são exigências que 
devem ser atendidas.

A revista Supermercado Moder-
no realizou pesquisa de opinião em 
outubro de 2010 e afirma que o 
consumidor brasileiro passou a en-
tender sobre os benefícios à saúde 
dos principais alimentos, já que inclui 
em sua cesta de compras produtos 
integrais, funcionais e orgânicos. A 
pesquisa realizada pela consultoria 
Around Research para a Supermerca-
do Moderno revela que o comporta-
mento do consumidor é determinado 
principalmente por recomendação 
médica ou reportagens e informações 
da mídia. Consumir alimentos mais 
saudáveis é apontado como um moti-
vo para gastos adicionais, chegando a 
85% de aprovação, por exemplo, para 
os consumidores de alimentos en- 
riquecidos com vitaminas e minerais.

Atendendo essa necessidade ime-
diata de mercado, pouco mais de 50% 
dos produtos com apelo natural e/ou 
funcional, lançados no último ano de 
2010, contém vitaminas e minerais. 
Do total de lançamentos, 6% são 
direcionados para o público infantil 

devido à preocupação dos pais em ga-
rantir uma dieta adequada para seus 
filhos. Outros 5% são direcionados ao 
público feminino, parcela do mercado 
consumidor mais preocupada com 
saúde e beleza.

Infelizmente, a ingestão de vita-
minas e minerais nos dias de hoje 
ainda não é adequada, mesmo em 
grupos populacionais com acesso 
à informação e de poder aquisitivo 
mais alto (classes A e B). Isso ocorre 
porque a dieta nem sempre é devida-
mente equilibrada para obtenção dos 
nutrientes necessários para o bom 
funcionamento do organismo. Nesse 
sentido, o tema “fortificação de ali-
mentos” se tornou importantíssimo 
ao longo dos anos devido, principal-
mente, à falta de disponibilidade de 
alimentos ricos em nutrientes ou 
mesmo ao acesso limitado de deter-
minadas faixas da população mundial 
aos nutrientes essenciais. Institui-
ções presentes no mundo todo rea-
lizam, constantemente, avaliações 
do impacto real dessas deficiências 
e determinam níveis adequados do 
consumo desses nutrientes. Em nível 
global, as deficiências mais críticas -  
relacionadas a um consumo deficien-
te de micronutrientes específicos - 
são de vitamina A, ácido fólico, ferro, 
iodo e zinco.

A Organização Mundial da Saúde 
(OMS ou em inglês, WHO) coordena 

inúmeros programas de intervenção global para sanar 
essas deficiências e garantir que os países no mundo 
todo tenham a disponibilidade adequada de nutrientes 
essenciais. Outras instituições sem fins lucrativos, como 
a Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) e a 
Path, trabalham incondicionalmente com programas de 
fortificação globais para assegurar que os alimentos e 
nutrientes cheguem a todos os cantos do mundo.

PrInCIPAIS DEfICIênCIAS
Segundo dados da OMS sobre o Brasil, o índice de 

prevalência de má nutrição é crítico, principalmente, 
em crianças e mulheres. Para crianças com menos de 5 
anos a taxa era de 2,5% entre os anos de 2006 e 2007, 
mostrando melhora significativa quando comparado com 
dados de 1996, de 4,5%, conforme mostra a Figura 1. 
A mesma melhora foi notável para o público feminino, 
onde o índice caiu de 5,2% entre 2002 e 2003, para 3,5% 
entre 2006 e 2007, com base no IMC (Índice de Massa 
Corpórea), como mostra a Figura 2.

Dentre as deficiências mais preocupantes, podemos 
citar altas taxas de prevalência de anemias que atingem 
cerca de 1,62 bilhões de pessoas no mundo todo, sendo 
293 milhões de crianças em idade pré-escolar. A Figura 
3 apresenta dados da prevalência de anemias em deter-
minadas regiões do globo.

FIGURA 2 - ÍndIce de pRevAlÊncIA de mÁ nUtRIção em 
mUlheRes, com bAse no Imc

FIGURA 3 - tAxA de pRevAlÊncIA de AnemIAs em cRIAnçAs 
em IdAde escolAR

FIGURA 4 - tAxA de pRevAlÊncIA de AnemIA em mUlheRes 
GRÁvIdAs e não GRÁvIdAs

Mulheres grávidas é um outro grupo da população 
mundial fortemente afetado por essa deficiência, apre-
sentando uma distribuição parecida com a apresentada 
na Figura 3, com o continente africano liderando a lista. 
No total, aproximadamente, 56 milhões das mulheres 
grávidas são anêmicas (prevalência em torno de 42%). 
A Figura 4 apresenta dados comparativos sobre a preva-
lência de anemia em mulheres grávidas e não grávidas.

fonte: World Health organization

fonte: World Health organization

FIGURA 1 - ÍndIce de pRevAlÊncIA de mÁ nUtRIção em 
cRIAnçAs com menos de 5 Anos

fonte: World Health organization

fonte: World Health organization
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Para outros grupos populacionais essas taxas são in-
feriores, mas ainda preocupantes também, sendo 25,4% 
para crianças em idade escolar, 12,7% para os homens e 
23,9% em idosos.
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ESPECIAL BEBIDAS

Vitamina A
Os sintomas de má nutrição e indica-

tivos de quadros anêmicos são desenca-
deados pela deficiência na ingestão de 
micronutrientes específicos. Dentre as 
principais deficiências globais, podemos 
citar o papel essencial da vitamina A para 
saúde ocular e ainda saúde e sobrevivência 
de crianças e recém nascidos. Crianças 
com estoques reduzidos de vitamina A no 
sangue são mais suscetíveis a doenças e 
infecções, podendo também sofrer de má 
formação óssea e dos dentes nos casos 
mais avançados. A deficiência em vitami-
na, de maneira geral, aumenta as taxas de 
morbidade e mortalidade infantil. No Bra-
sil, essa carência é endêmica no Nordeste, 
afetando pouco mais de 50% das crianças.

Segundo dados da Unicef (Fundo das 
Nações Unidas para a Infância), a falta de 
vitamina A mata mais de 15 mil crianças 
por ano no Brasil e em torno de 1 milhão 
no mundo todo. Aproximadamente, 40% 
da população infantil no mundo sofre de-
vido à debilidade do sistema imunológico, 
desencadeada pela ingestão insuficiente 
dessa vitamina.

Ferro
O ferro também é um micronutriente 

essencial, principalmente para formação 
muscular e da hemoglobina, componente 
sanguíneo responsável pela manutenção 
do processo respiratório. O consumo 
deficiente do mineral, infelizmente ain-
da muito comum no Brasil e no mundo, 
determina um quadro clínico de anemia 
ferropriva, um dos fatores mais importan-
tes relacionados ao baixo peso corpóreo 
ao nascer, fadiga, redução na resposta 
imunológica, altas taxas de mortalidade 
materna e déficit cognitivo em crianças.

Segundo dados do Ministério da Saúde, 
no Brasil, a anemia ferropriva atinge 30% 
das crianças com menos de 2 anos de idade 
e 21% do público feminino entre 15 e 49 
anos. Gera algo em torno de 800 mortes 
por ano devido à anemia severa e mata 50 
mil mulheres por ano, durante o parto, 
devido à deficiência do mineral.

Iodo
O iodo contribui para o bom funciona-

mento da glândula tireóide e regulação 
hormonal. A concentração inadequada dos 
hormônios produzidos por essa glândula 
pode acarretar má formação cerebral e 

ainda o bócio. Áreas afetadas pela defi- 
ciência em iodo apresentam indivíduos 
com Q.I., em média, 13,5 pontos inferior 
ao de indivíduos com consumo adequado 
do micronutriente. Esse tipo de deficiência 
mental é mais comum em crianças, mas 
também atinge uma parcela considerável 
do público feminino, reduzindo a quali-
dade de vida e produtividade econômica, 
principalmente em regiões subdesenvol-
vidas do globo.

A Unicef afirma também que, no Brasil, 
a insuficiência no consumo de iodo pela 
população provoca o nascimento de mais 
de 200 mil pessoas todo ano com proble-
mas mentais, chegando em 20 milhões de 
pessoas no mundo todo.

Zinco
Em nível celular, o zinco participa, basi-

camente, de todas as funções metabólicas 
e da produção de enzimas. A deficiência 
desse mineral pode acarretar disfunções 
metabólicas graves e prejudicar o bom 
andamento dos processos catalíticos, em 
reações diversas.

Ácido fólico
O ácido fólico combate a anemia mega-

loblástica ou má formação do tubo neural 
em fetos, além de participar de diversas 
reações metabólicas no organismo, in-
cluindo a geração de energia e a formação 
de plaquetas. A deficiência na ingestão 
de ácido fólico pode desencadear defeitos 
congênitos relacionados ao desenvolvi-
mento incompleto da medula espinhal e 
cérebro. No Brasil, cerca de 42% das ges-
tantes apresentam anemia megaloblástica, 
aumentando a ocorrência de má formação 
no tubo neural dos fetos.

ProgrAmAS DE 
fortIfICAção

Desde de 1990, países no mundo todo 
vêm tentando implementar planos e 
políticas mais agressivos para controlar 
fatores de risco da má nutrição: difusão 
de metas nutricionais através das políti-
cas e programas para diferentes regiões e 
países; promoção de métodos seguros de 
preparo para confecção caseira; proteção 
dos consumidores através de alimentos 
seguros e de qualidade; prevenção de do-
enças infecciosas; garantir a amamentação  
adequada; cuidados especiais com as 

parcelas mais vulneráveis da população; 
controle específico sobre deficiências es-
pecíficas de micronutrientes; orientação 
adequada para dietas balanceadas e estilo 
de vida saudável; e avaliar e monitorar a 
situação nutricional global.

No Brasil, foram criados alguns pro-
gramas com o intuito de orientar os 
profissionais de saúde e de outros seto-
res para a adequada operacionalização, 
acompanhamento e determinação de 
ações de combate às deficiências. No final 
da década de 30, teve início o programa 
de “sopa escolar”, quando as refeições 
eram preparadas nas residências das fa-
mílias, ainda sem um balanço nutricional 
adequado, e transportadas até as escolas 
apenas para que as crianças tivessem uma 
refeição saudável. Ao longo dos anos, os 
projetos de merenda escolar evoluíram 
significativamente e, hoje, os cardápios 
são elaborados por nutricionistas habili-
tados, de modo a suprir, no mínimo, 15% 
das necessidades nutricionais diárias dos 
alunos matriculados em creche, pré-escola 
e ensino fundamental.

A partir de 1983, o Ministério da Saúde 
iniciou projeto de distribuição de cápsulas 
de vitamina A de 100.000UI (equivalente a 
30.000mcg) para crianças de 6 a 11 meses, 
e cápsulas de 200.000UI (equivalente a 
60.000mcg) para crianças de 12 a 59 me-
ses, principalmente na região Nordeste do 
país e no Vale do Jequitinhonha. O objetivo 
do projeto (Programa de Suplementação 
de Vitamina A Brasil) é combater uma 
das deficiências nutricionais mais comuns 
do mundo subdesenvolvido. Em 2004, o 
programa teve maior ênfase, quando o Go-
verno elaborou ações para divulgação do 
projeto e maior sensibilização dos gestores 
e profissionais da área de saúde.

Em 1993, o Governo do Estado de São 
Paulo, através da CODEAGRO (Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento), iniciou 
o Programa “Viva Leite”, com o objetivo 
de oferecer um alimento seguro e de alto 
valor nutricional a crianças e idosos de 
baixa renda, auxiliando na prevenção da 
anemia ferropriva e da hipovitaminose A e 
D. O programa distribui 15 litros de leite 
por mês (500ml de leite fortificado por 
dia/beneficiário), na Capital, grande São 
Paulo e interior do Estado.

Em 1995, através do Decreto nº 35.458, 
foi instituído o “Plano de Saúde Preventiva 
do Escolar” ou também conhecido como 

Programa “Leve Leite”, com o objetivo 
de combater a desnutrição alimentar da 
população infantil em creches e escolas 
de educação infantil, educação especial 
e de primeiro grau. O programa promove 
a distribuição mensal de 2 kg de leite em 
pó integral, por criança, sob a gestão da 
Secretaria Municipal da Saúde São Paulo.

Em 2002, o Ministério da Saúde publi-
cou a Resolução RDC nº 344, a qual exigia 
que, a partir de junho de 2004, as farinhas 
de trigo e de milho, tanto as vendidas 
diretamente ao consumidor quanto aque-
las utilizadas como matéria-prima pela 
indústria, deveriam ser fortificadas com 
ferro e ácido fólico. O objetivo era garantir 
que produtos como pães, bolos, macarrão, 
biscoitos e salgadinhos, além da própria 
farinha, oferecessem maior concentração 
de ferro e fólico em suas formulações. De 
acordo com a RDC, ainda em vigor, cada 
100g de farinha deve conter 4,2mg de 
ferro e 150mcg de ácido fólico.

Em 2005, o Ministério da Saúde lançou 
o Programa Nacional de Suplementação 
de Ferro, promovendo a suplementação 
do mineral para crianças de 6 a 18 meses, 
gestantes com mais de 20 semanas de ges-
tação e mulheres até o 3° mês pós-parto, 
através de medicamentos como xarope de 
sulfato ferroso e comprimidos de sulfato 
ferroso e ácido fólico.

funçõES BáSICAS DAS 
vItAmInAS E mInErAIS

As vitaminas e minerais fazem parte de 
um grupo de compostos que o corpo hu-
mano necessita para suas funções metabó-
licas básicas e também para prevenção de 
doenças. Cada um deles apresenta caracte-
rísticas especificas para um determinado 
grupo de reações metabólicas e podem 
acarretar diferentes deficiências, quando 
em quantidades insuficientes. A Tabela 1 
apresenta as principais funcionalidades de 
cada uma das vitaminas e minerais, com 
suas respectivas IDRs (Ingestão Diária 
Recomendada).

A SInErgIA EntrE ELES
Com foco na oferta de conceitos e 

soluções finais, a divisão de Nutrição e 
Ingredientes da M.Cassab atende todos 
os segmentos das indústrias de alimentos 
e bebidas do país. Através do desenvolvi-
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M.Cassab Comércio  
e Indústria Ltda.

Av. das Nações Unidas, 20.882
04795-000 - São Paulo, SP

Tel.: (11) 2162-7955
Fax: (11) 2162-7955 

www.mcassab.com.br

mento, fabricação e distribuição de 
premixes customizados de vitaminas 
e minerais, a empresa proporciona 
matérias-primas que possam agre-
gar mais valor aos produtos finais 
de seus clientes e também viabilizar 
diferentes propriedades funcionais.

Fundamentada no trabalho de 
uma equipe técnica extremamente 
qualificada e suporte especializado, 
a M.Cassab auxilia seus parceiros na 
formulação das melhores alternati-
vas para cada necessidade específica 
da indústria alimentícia, atendendo 
os mais diversos nichos de mercado 
e com diferentes apelos e funciona-
lidades.

A Tabela 2 sugere diferentes com-
binações de micronutrientes que po-
dem ser implementadas e ajustadas 
para demandas específicas.

taBeLa 2 - comBinaçÕes de 
micronUtrientes

apelo composição sugerida

Imunidade
Vitaminas A e C  
Cromo, ferro, manganês, 
selênio e zinco

Saúde visual Vitaminas A, C, E, B2 e B9  
Zinco

Saúde corporal 
e perda de peso

Vitaminas C, B2, B3 e B6  
Colina, cromo, inositol e zinco

Saúde 
cardiovascular

Vitaminas A, C e E  
Colina

Formação óssea

Vitaminas D, C e K  
Cálcio, cobre, manganês, 
zinco, ferro, flúor, magnésio 
e fósforo

Energia e  
bem-estar

Vitaminas C, B3, B5, B6, B9 
e B12  
Ferro e magnésio

TABELA 1 - FUNCIONALIDADE DAS VITAMINAS E MINERAIS

nutriente funcionalidade idr

Vitamina A Necessária para boa visão e manutenção da saúde da pele e cabelos. 
Aumenta a resistência a infecções e atua como antioxidante.

600mcg 
de retinol

Vitamina C Atua como antioxidante para combater os radicais livres, melhorando 
também o desempenho do sistema imunológico. 45mg

Vitamina D Importante para saúde óssea e dos dentes 5mcg

Vitamina E Evita oxidação de ácidos graxos e formação de compostos 
carcinogênicos. Retarda o envelhecimento. 10mg

Vitamina B1
Atua no metabolismo de carboidratos e gorduras, bem como no 
sistema nervoso e circulatório. 1,2mg

Vitamina B2
Manutenção da saúde epitelial e dos olhos. Ajuda no metabolismo de 
gorduras, carboidratos e proteínas. 1,3mg

Vitamina B3 
ou PP

Regulação do apetite. Atua no sistema nervoso e na geração de 
energia. 16mg

Vitamina B5  
ou ácido 
pantotênico

Componente da coenzima-A, promove o crescimento e pigmentação 
dos cabelos, pele e mucosas. 5mg

Vitamina B6

Participa do metabolismo de aminoácidos, além de promover o bom 
funcionamento do sistema nervoso, imunológico e a síntese da 
hemoglobina.

1,3mg

Ácido fólico ou 
vitamina B9

Importante para replicação do DNA e na formação de glóbulos 
vermelhos. 240mcg

Vitamina K Protagonista na coagulação sanguínea, participa também no 
processo de formação óssea. 65mcg

Vitamina B12

Importante para o sistema nervoso. Converte o ácido fólico para sua 
forma ativa. É indispensável para formação cognitiva e também na 
síntese de ácidos nucléicos e proteínas.

2,4mcg

Vitamina H ou 
biotina

Importante para a glicogênese e síntese de ácidos graxos. Participa 
de reações de carboxilação. 30mcg

Colina Atua no sistema nervoso central e também no metabolismo de 
proteínas e gorduras. 550mg

Cálcio Promove formação óssea e dos dentes, além de auxiliar na formação 
e contração muscular, incluindo o coração. 1000mg

Ferro Componente essencial da hemoglobina, evita fadiga e combate 
infecções. 14mg

Magnésio Coadjuvante na formação óssea. Promove o bom funcionamento do 
sistema nervoso e músculos. 260mg

Zinco Responsável pela formação de enzimas, ácidos nucléicos e insulina. 
Saúde do sistema reprodutor. 7mg

Iodo Auxilia na saúde da pele, cabelos e unhas. Estimula o crescimento e 
participa da fabricação de hormônios. 130mcg

Fósforo Coadjuvante na formação óssea e dos dentes. Participa das funções 
renais e circulatórias. 700mg

Flúor Fortalecimento de ossos e dentes, evita cáries. 4mg

Cobre Favorece a absorção de ferro e ainda auxilia na redução do 
colesterol sanguíneo. 900mcg

Selênio Juntamente com a vitamina E, atua como antioxidante. 34mcg

Molibdênio Catalisador na queima de gordura, promove também as reações 
enzimáticas. 45mcg

Cromo Atua no equilíbrio do índice glicêmico. 35mcg

Manganês Auxilia na constituição e elasticidade muscular, na produção de 
hormônios sexuais e promove a saúde do sistema nervoso. 2,3mg

Potássio Atua no sistema circulatório através do equilíbrio da água no 
organismo. Regula a pressão arterial e contrações musculares. N/A*

Sódio Regula equilíbrio da água no organismo e atua em diversas 
atividades metabólicas em nível celular. 2400mg

Cloro Transmite sinais nervosos e musculares, participa do sistema 
digestivo e do equilíbrio da água e do pH do organismo. N/A*

N/A* = não aplicável.

As vitaminas são micronutrien-
tes essenciais necessários para um 
desenvolvimento saudável, para o 
crescimento e a manutenção da 
vida. São definidas como compostos 
orgânicos e pequenas quantidades 
são requeridas para manter as fun-
ções vitais do organismo, vindo daí o 
termo micronutriente.

As vitaminas identificadas, até o 
momento, são 13 e atuam em uma 
diversidade de funções no organis-
mo, participando da regulação dos 
processos metabólicos, da conversão 
dos macronutrientes, gordura e car-
boidratos, em energia essencial. 

Uma das características destes 
micronutrientes é a não sintetização 
no organismo, ou então a sintetiza-
ção de forma insuficiente, portanto, 
sendo importante sua obtenção via 
dieta regular.

As vitaminas estão distribuídas 
na natureza em uma extensa gama 
de alimentos, seja de origem animal 
ou vegetal, porém, um alimento 
específico, não contém todas as vi-
taminas necessárias, por esta razão, 
é indispensável uma dieta variada 
para a ingestão adequada de cada 
uma delas.

A agitada vida que hoje levamos, 
principalmente nos grandes centros 
urbanos, impede que tenhamos 
refeições balanceadas e na varieda-
de necessária para o aporte destes 
elementos nutricionais, também 
influenciadas por problemas de dis-
tribuição geográfica dos alimentos, 
poder aquisitivo e hábitos alimen-
tares; a redução da atividade física, 
o consumo em excesso de álcool ou 
nicotina, o aumento do consumo 
de alimentos com baixo conteúdo 

VitaminaS -  
aS moléCulaS 

Da ViDa
nutricional, da mesma forma contri-
buem para o insuficiente aporte de 
vitaminas.

Aliado a estes fatores, as vitami-
nas também tem seu conteúdo natu-
ral diminuído pelos processamentos 
industriais e domésticos do alimento, 
safra, estocagem e transporte.

A dificuldade na obtenção das 
quantidades exigidas dos micronu-
trientes (incluídos aqui também os 
minerais) é responsável por defici-
ências em que uma grande parte 
da população esta submetida, espe-
cialmente crianças abaixo de cinco 
anos, lactantes, lactentes, pessoas da 
terceira idade e gestantes. Estes gru-
pos apresentam um maior risco para 
esta deficiência de micronutrientes 
em função de uma maior necessidade 
nutricional nesta fase da vida.

Um dos maiores flagelos da huma-
nidade, conhecido há vários anos, é 
a chamada Síndrome da Fome Ocul-
ta, isto é, a necessidade, a “fome” 
do organismo por micronutrientes 
para manter suas funções para a 
preservação da vida. Uma deficiência 
oculta, porque seus sintomas não são 
detectáveis, e mesmo antes de serem 
detectados, já comprometem o siste-
ma imunológico e o desenvolvimento 
físico e mental.

“A deficiência de Vitamina A 
afeta de 40% a 60% das crianças 
abaixo de cinco anos nos países em 
desenvolvimento, assim acarretando 
no comprometimento de seu sis-
tema imunológico e colocando em 
risco 1.000.000 delas anualmente.” 
(GAIN/Unicef)

Na Conferencia Internacional de 
Nutrição (CIN), Roma, 1992, as prin-
cipais deficiências de micronutrien-

tes apontadas foram: vitamina A, iodo 
e ferro. As conclusões apontaram que 
“800 milhões de pessoas não tem 
acesso a alimentos que satisfaçam 
suas necessidades básicas diárias; 2 
bilhões de pessoas apresentam carên-
cia de um ou mais Micronutrientes.” 

 
“Novas Deficiências - Identificadas 

Carência Múltipla de mais de um 
Micronutriente. Vitamina D, ácido 
fólico e zinco (UNICEF 2004)”, dados 
Pós CIN. Os dados apresentados, de 
entidades internacionais, mostram 
o quão grave é o problema de de-
ficiência nutricional no mundo e 
principalmente em países em desen-
volvimento.

A Conferência Internacional de 
Nutrição foi um dos marcos para a 
tentativa de solução das várias defi-
ciências nutricionais, entre elas, a de 
micronutrientes, tendo sido gerado 
e acordado um Plano de Ação de 
Combate à Desnutrição, pelos mais 
de 150 países participantes. Alguns 
itens nos mostram a importância do 
combate às deficiências.

 “Governos de 159 países se com-
prometeram a eliminar ou reduzir 
antes de 2001:
•	Mortes	por	inanição.	
•	Fome	crônica	generalizada.	
•	Enfermidades	transmissíveis	e	não	
transmissíveis relacionadas com a 
alimentação. 
•	Subnutrição,	 principalmente	 em	
crianças, mulheres e idosos. 
•	 Carências	 de	 micronutrientes,	
especialmente a Vitamina A, o Ferro 
e o Iodo.” 

Dados levantados após a Confe-
rência demonstram que estas ações 
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não conseguiram alcançar a tota-
lidade de seus objetivos. Os dados 
da Unicef de 2004 apresentam um 
agravamento do problema, ao serem 
identificadas novas deficiências de 
micronutrientes. Como estudos 
mais adiantados comprovam que não 
existe deficiência de um só micronu-
triente (vitaminas e minerais), prova-
velmente novas pesquisas apontarão 
para novas carências:  complexo B, 
vitamina C, entre outros.

A Fome Oculta é a grande tragédia 
nutricional por envolver uma grande 
parte da população, principalmente 
a mais carente e exposta, porém, 
grupos até então não pertencentes 
aos tradicionais de risco, vêm sendo 
identificados principalmente no 
que se refere à vitamina A. Estudos 
efetuados pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, através do GPVA -  
Grupo de Pesquisa em Vitamina A - 
mostram que:

- Dos portadores de distúrbios car-
diovasculares: 24 % apresentavam DVA*

- Dos portadores de diabetes 
mellitus insulinos dependentes: 25 % 
apresentavam DVA*

- Dos portadores de tuberculose: 
50 % apresentavam DVA*

DVA*  Deficiência de Vitamina A

Doenças não-transmissíveis
Um dos tópicos do Plano de Ação 

da Conferencia de Roma propõem a 
eliminação ou a redução das doenças 
não-transmissíveis relacionadas com 
a alimentação. Dentre estas DNTs 
observamos que a obesidade vem 
registrando índices alarmantes de 
crescimento tornando-se um proble-
ma de saúde pública não somente no 
Brasil, mas no mundo todo. Confor-
me o quadro acima:

País 
Adultos com 
sobrepeso 

(%) 

Adultos 
obesos (%) 

AUSTRÁLIA 53,5 16,4 

BRASIL 40,6 11,1 

CANADÁ 49,1 15,3 

CHINA 18,9 2,9 

ALEMANHA 66,5 19,4 

REINO UNIDO 66,9 24,2 

EUA 66,3 32,2
Fonte: OMS, 2008

Todos conhecem os malefícios  
advindos da obesidade, principal-
mente os problemas cardiovascula-
res, diabetes. “A DVA pode interferir 
na conversão da provitamina A em 
Retinol. Além disso, há recentes evi-
dências que apontam o envolvimento 
da vitamina na regulação da massa 
adiposa. A DVA leva ao recrutamento 
dos pré adipócitos aumentando o 
número de células gordurosas, além 
de inibir a apoptose e reduzir a ter-
mogênese. Tais evidências sugerem, 
que quanto maior for o IMC (Índice 
de Massa Corporal), menores são os 
níveis de vitamina A, contribuindo 
para a obesidade.”

“A obesidade é associada com a 
síndrome da fome oculta pela inges-
tão de alimentos de alto conteúdo 
calórico e baixa densidade nutricio-
nal, tendo como principais grupos 
vulneráveis: crianças e adolescen-
tes, mulheres em idade fértil.”

Prevenção das Carências de 
Vitaminas e Minerais

A prevenção da carência de mi-
cronutrientes passa por varias ações:

•	 Estabelecimento de estratégias de 
combate, envolvendo o governo, 
universidades, empresas privadas 
e sociedade civil. 

•	 Programas de multisuplementação 
de micronutrientes. 

•	 Programas de fortificação de 
alimentos de consumo massivo 
com vitamina A, multivitaminas 
e minerais; 

•	 Apoio a projetos de melhoria da 
qualidade dos alimentos. 

•	 Apoio a projetos de cooperativas 
que visem uma maior diversi-
ficação de alimentos e maior 
acessibilidade a estes por parte da 
população de baixa renda. 

•	 Educar. 
•	 Produtos inovadores para o com-

bate da obesidade e suas conse-
quências. 

Historicamente, sabemos que a 
fortificação de alimentos e a suple-
mentação são as ações mais efetivas 
no combate ao DVA e deficiência de 
outros micronutrientes. A fortifica-
ção de alimentos de consumo diário 
não modifica hábitos alimentares, 
tem impacto econômico baixo, é 
tecnologicamente factível e leva à 
saúde e à proteção nutricional para 
a população a um custo extrema-
mente baixo.

César Romeu de Araújo - Consultor de 
Vitaminas e Minerais da Prozyn Indústria e 
Comércio Ltda.

As vitaminas estão distribuídas na natureza em 
uma extensa gama de alimentos, seja de origem 

animal ou vegetal, porém, um alimento específico 
não contém todas as vitaminas necessárias.

Prozyn Indústria e Comércio Ltda.
Rua Dr. Paulo Leite de Oliveira, 199

05551-020 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 3732-0000
Fax: (11) 3732-0021

www.prozyn.com

A biodisponibili-
dade de uma fonte 
mineral é afetada por 
diferentes variáveis, 
tais como: interação 
com outros ingre-
dientes, status do 
nutriente no orga-
nismo, idade, nível 
de ingestão e, por 
último, porém não 
menos importante, a 
solubilidade da fonte 
mineral.

Entre as fontes 
de cálcio atualmente utilizadas pela 
indústria alimentícias poucas dife-
renças se observam entre a biodispo-
nibilidade de cada uma delas, então 
resta entender o que é melhor para 
fortificar um determinado alimento 
ou bebida na prática. O desafio maior 
está no setor de bebidas, uma vez que 
a aparência do produto e o sabor são 
definitivos para o estímulo à compra 
e à fidelização do consumidor.

A precipitação de uma fonte mi-
neral aplicada em uma bebida pode 
ser de origem diversa e tem efeitos 
indesejáveis. Há precipitações cau-
sadas por interações do sal com um 
ácido muito forte, tal como ocorre 
com a fortificação do suco de uva, 
onde o ácido tartárico acaba forman-
do tartarato de cálcio e precipitando 
cristais no fundo da embalagem. Há 
também a precipitação de sais inso-
lúveis não percebidos inicialmente, 
devido à boa dispersão no momento 
do preparo, porém com o tempo o 
sal se deposita no fundo, algo ainda 
mais problemático quando se trata de 
embalagens não transparentes como 
caixas de suco, por exemplo. De uma 
maneira ou de outra, o consumidor 
estará ingerindo uma bebida que 
promete em seu rótulo um nível de 
cálcio que na prática não existe.

fonteS SolÚVeiS  
De CÁlCio

Entre os sais que 
apresentam boa so-
lubilidade estão os 
derivados do ácido 
lático. Apesar de 
apresentarem teores 
de cálcio considera-
do baixos, sua gran-
de vantagem está na 
capacidade de fortifi-
car bebidas e as mes-
mas permanecerem 
translúcidas e com 
boa estabilidade. A 
empresa Purac Sín-

teses, a maior produtora de ácido 
láctico e derivados, produz estes sais 
de cálcio derivados do lático, dentre 
eles estão: Puracal PP FCC (lactato 
de cálcio), Pruracal XPRO (lacto- 
gluconato de cálcio). No gráfico 
abaixo, pode-se verificar que é possí-
vel solubilizar até 1000mg de cálcio 
em 100ml de água na temperatura 
ambiente e ainda assim não ter a 
formação de precipitados. Isto supera 
13 vezes a quantidade exigida para o 
apelo “Fonte de cálcio”!

Para o caso de bebidas com o pH 
mais baixo, este efeito é ainda mais 
pronunciado. 

O mesmo comportamento apre-
sentado pelas fontes de cálcio acima 
mencionadas ocorre com a maioria 
dos minerais derivados dos ácidos 
glucônico e lático. Sais de magnésio, 
ferro e zinco possuem alta solubilida-
de e favorecem aplicações em bebidas 
que contenham apelo multivitamíni-
co com minerais.

Com as tendências de mercado 

sinalizando para produtos que con-
tenham algum benefício à saúde, 
tais como: saúde óssea, perda de 
peso, etc., os sais minerais solúveis 
derivados de ácidos orgânicos podem 
ser o caminho mais curto e simples 
para criação de bebidas e alimentos 
sem maiores conflitos de estabilidade 
e sabor adequados, evitando assim o 
uso de sistemas complexos de mas-
caramento de sabor e estabilização, 
garantindo um rótulo mais limpo e 
de fácil entendimento.

* Ricardo Moreira é gerente de Novos 
Negócios da Purac Sínteses. 
r.moreira@purac.com

Purac Sínteses Indústria e 
Comércio Ltda.

Av. Dr. Chucri Zaidan, 80 - 11º 
04583-909 - São Paulo, SP

Tel.: (11) 5509-3099
Fax: (11) 5102-4041

www.purac.com/minerals

a Purac é líder mundial na preser-
vação natural de alimentos e a maior 
produtora de ácido láctico, derivados 
e lactídeos.  a Purac possui 80 anos de 
experiência no desenvolvimento, fabrica-
ção e comercialização desses produtos 
em uma ampla variedade de indústrias. 
a Purac opera suas plantas de produção 
nos estados unidos, Holanda, espanha, 
brasil e tailândia e comercializa seus pro-
dutos através de uma rede mundial de 
escritórios de vendas e distribuidores.  a 
sede da Purac está localizada na Holanda 
e é parte do Grupo CSm. 
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